
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 12, 2020-2021 

 

In de media wordt volop gesproken over de leerachterstanden die de leerlingen op dit moment 

oplopen. Een heel naar woord in onze ogen. Natuurlijk is er een verschil tussen het fysieke 

onderwijs en het online onderwijs, dat zullen wij niet ontkennen. Maar het woord 

‘leerachterstand’ geeft al aan dat wat de leerlingen nu doen en leren eigenlijk nooit ‘goed 

genoeg’ is en ze daar mogelijk blijvend last van zouden houden. Ze worden dan vergeleken met 

kinderen die opgegroeid zijn, zonder de beperkingen van de corona crisis. Echter, ieder kind 

in Nederland heeft hier nu mee te maken, ieder in zijn huidige leeftijdsfase.  

 

Wij vinden het vooral belangrijk dat de kinderen in deze periode plezier houden in het leren, 

plezier houden in het gezin en contact houden met elkaar en de school. De cognitieve 

vaardigheden die ze hebben zullen echt nu of in de toekomst wel leiden tot de nodige kennis 

voor hun toekomstige leven.  

 

Vanuit een andere insteek is het natuurlijk ook zo, dat de kinderen die nu opgroeien in korte 

tijd ongelooflijk veel digitale kennis en vaardigheden opdoen die ze ook in hun verdere leven 

van pas komen.  

 

Januari 2021 

26  Isa Groep 6 

28  Hannah Groep 3 

29 Lize Groep 5 

29 Juf Rozemin  Groep 1/2  

30 Noor Groep 1A 

Februari 2021 

1 Aimee Groep 6 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD! 
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AGENDA… 

Ma. 25-01-2021  

SCHOOL DICHT 

 

 

Di. 26-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

 

 

Wo. 27-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

 

Do. 28-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

 

Vr. 29-01-2021 

SCHOOL DICHT 

Ma. 01-02-2021  

SCHOOL DICHT 

Di. 02-02-2021 

SCHOOL DICHT 

 

 

 

Wo. 03-02-2021 

SCHOOL DICHT 

 

 

Do. 04-02-2021 

SCHOOL DICHT 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Vr. 05-02-2021 

SCHOOL DICHT 

 

Regelluwe dag, alle 

leerlingen zijn vrij 

LEERACHTERSTAND…. 

JARIGEN 



Wij willen Noor, groep 1A, van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

De lockdown is verlengd tot en met 7 februari 2021. De meeste leerlingen zijn opgegeven voor 

de noodopvang tot en met deze week. Voor onze planning en de bezetting van de noodopvang 

hebben wij een nieuwe opgave nodig. Hebben jullie noodopvang nodig de komende weken en 

zijn de kinderen nog niet opgegeven, graag nog even doen dan! 

 

Wanneer ouders een cruciaal beroep hebben kunnen zij, wanneer er echt niets anders te 

organiseren is, gebruik maken van de noodopvang gedurende de schooltijden. Dit alleen op de 

tijden dat beide ouders ook echt buitenshuis werken. Wanneer 1 van de ouders thuis 

is/werkt vragen wij jullie dringend zelf opvang te verzorgen. Moeten jullie toch gebruik 

maken van de noodopvang? Mail naar juf Christine c.vanmullem@delinge.nl. Gedurende de 

noodopvang is de TSO gewoon open. De TSO medewerkers zullen tussen de middag met de 

leerlingen eten. Geef de leerlingen die gebruik maken van de noodopvang een lunchpakketje 

mee. 

 

Wanneer leerlingen of huisgenoten klachten hebben, dan blijft de leerling thuis. Als er 

huisgenoten een corona test aangevraagd hebben of wachten op een testuitslag, blijven de 

leerlingen thuis. Als een leerling tijdens de noodopvang klachten krijgt, moet de leerling 

direct naar huis. Houdt hier rekening mee! 

 

LET OP: tijdens de noodopvang krijgen de kinderen de gelegenheid om aan hun weektaak te 

werken. Zij moeten dus zorgen dat ze voor die dagen alle spullen meenemen. De kinderen 

krijgen geen les, zij doen, net als de leerlingen die thuis zijn, mee in de online instructies, 

spreekuren, kringen etc.  

 

Wanneer leerlingen thuis geen gebruik kunnen maken van een device, is er de mogelijkheid om 

een device van school te lenen. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen jullie juf Daniëlle mailen → 

d.neijenhuis@delinge.nl De Chromebooks kunnen door een ouder worden opgehaald. Dit gaat 

op afspraak. Er wordt een overeenkomst getekend waarvan een kopie meegaat met jullie naar 

huis. Gezinnen die 3 leerlingen van De Borgwal thuis hebben, kunnen een extra chromebook 

aanvragen.  

Op alle andere verzoeken kunnen zij helaas geen gehoor geven, hoe graag wij dat ook 

zouden willen en hoe zeer wij de vraag voor een extra device ook begrijpen. Zoveel 

chromebooks hebben wij niet tot onze beschikking en wij moeten chromebooks op De 

Borgwal houden voor alle leerlingen in de noodopvang.  

Mochten leerlingen vragen hebben over de stof waar zij na hulp van thuis echt niet uitkomen, 

dan kan de leerkracht worden gemaild of kan er worden ingeschreven op de spreekuur 

formulieren die in Classroom hangen. Geef bij een mailtje aan op welk nummer jullie dan te 

bereiken zijn. De leerkracht neemt dan contact op.   
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NIEUWE LEERLINGEN 

OPGEVEN NOODOPVANG 

NOODOPVANG, VERLENGING T/M 7 FEBRUARI 2021, HERHALING 

CHROMEBOOKS 

VRAAG OP TIJD HULP 

mailto:c.vanmullem@delinge.nl
mailto:d.neijenhuis@delinge.nl


 

VAN DAGTAAK NAAR WEEKTAAK 

 

In groep 4 werken we tot de herfstvakantie met een gebundelde dagtaak. Na de 

herfstvakantie maken we de overstap naar de hele weektaak. Een weektaak biedt kinderen 

een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen ieder kind, op eigen niveau, in 

eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde het werk binnen een van tevoren 

afgesproken tijd maakt. De weektaak bevat de volgende onderdelen: alle vakgebieden kunnen 

in principe worden opgenomen in de weektaak. er staat duidelijk vermeld wanneer de 

instructie en bespreektijden zijn.  

 

Instructietijden zijn momenten aan het begin van de week waarop de kinderen (in een kleine 

groep op niveau) instructie krijgen van de leerkracht. Bespreektijden zijn momenten aan het 

einde van de week waarop de gemaakte stof (in dezelfde kleine groep op niveau) besproken 

wordt. Er is ruimte om kinderen te laten aangeven welke planning zij maken alvorens zij aan 

het werk gaan.Kinderen kunnen het gemaakte werk in de dagkleur aftekenen. Er is ruimte om 

op de weektaak aan te geven hoe het nagekeken werk is gemaakt. Er kunnen opmerkingen door 

kinderen en door de leerkracht worden geplaatst. Het keuzewerk is geïntegreerd in de 

weektaak. Er is een verdeling in instructie-/bespreektaken, basiswerk en extra werk gemaakt. 

De leerlingen geven op de taak aan waar ze deze week aan willen werken. Aan het einde van de 

week reflecteren zij voor zichzelf hoe zij gewerkt hebben en kunnen daarbij een tip voor 

zichzelf geven. Hoewel de dag-/weektaken in eerste instantie lijken op een serie opdrachten 

die voor alle kinderen van de groep gelijk zijn, is het tegendeel waar. Wij proberen maatwerk 

te leveren. Per groep en per vakgebied werken we met drie niveaus: de basistaak, een 

uitgebreide taak voor kinderen die meer stof aankunnen en een aangepaste taak voor kinderen 

die (nog) moeite hebben met de basistaak. 

 

Naast deze drie niveaus circuleren er binnen een groep vaak nog meer verschillende niveaus 

waarop je de taak moet aanpassen. Denk hierbij aan kinderen die meer-/ of hoogbegaafd zijn, 

zorgkinderen met een eigen leerlijn, kortom differentiatie alom. 

 

2x per jaar gaat de dag-/ weektaak mee naar huis. Dit wordt dan ook via de infobrief naar 

ouders gecommuniceerd. Ouders kunnen dan met hun kind in gesprek gaan over de dag- 

/weektaak en krijgen zo nog eens inzicht in hetgeen de leerlingen doen. 

 

Woensdag 20 januari stond er een regelluwe dag gepland op De Borgwal. Deze is ten volle 

benut. 

Parnassys 

Op De Borgwal werken wij al jaren met Parnassys, ons administratiesysteem. Nu wij dit 

schooljaar bezig zijn met de implementatie van Leeruniek en Leeruniek alle gegevens upload 

uit Parnassys, hebben wij ervoor gekozen om ook alle toetsresultaten in te voeren in 

Parnassys. Zo krijgen wij van de methodegebonden toetsen en de Citotoetsen nog beter zicht 

op wat de leerlingen qua aanbod nodig hebben. Juf Rianne, juf Gerda, juf Anne en juf 

Christine hebben in december een trainingsdag gehad over de inrichting van Parnassys rondom 

het invoeren van alle toetsen. Tijdens de studiedag van gisteren hebben juf Rianne en juf 

Gerda het hele team laten zien hoe alles nu achter de schermen is ingericht en hoe alle 

gegeven ingevoerd moeten gaan worden. Zo kunnen we nu optimaal gebruik maken van dit 

systeem. 
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DALTON 

REGELLUWE DAG 20 JANUARI 2021 



Schoolmonitor 

Schoolmonitor is een digitaal systeem voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsborging. Wij 

hebben hier al onze plannen voor de huidige beleidsperiode in weggezet. Toch hadden wij het 

idee dat er nog meer te halen is uit het hele systeem. Hans Plat van Schoolmonitor heeft ons 

laten zien hoe wij Schoolmonitor optimaal kunnen gebruiken.  

Winterschool 

In de middag stond de Winterschool op het programma. De Winterschool wordt jaarlijks 

georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. Dit jaar was het iets 

anders en kon de Winterschool niet fysiek plaatsvinden. Deze keer was het een online editie. 

Meester Thijs, juf Karen, juf Gerda en juf Christine hebben samen met het team van Marcel 

van Gerven twee online workshoprondes verzorgd rondom het thema ‘Menselijke machines’’. 

Tijdens deze workshop hebben zo’n 50 leerkrachten uit heel Nederland online ervaren hoe 

het project rondom dit onderzoek op de basisschool vorm kan krijgen. 

  

Tevens is gisteren het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’, deel 12 uitgebracht. 

Hierin is onder andere het thema ‘Menselijke machines’ uitgewerkt. Het deel over dit 

onderwerp is mede door ons samengesteld. Hierin staat de uitleg over het thema en zijn de 

lessen beschreven, voorzien van mooie foto’s van leerlingen van De Borgwal. Het boek is op 

school in te zien en uiteraard te bestellen. 

 

Neemt u eens een kijkje op onze website. Er zijn weer veel nieuwe dingen toegevoegd. Check: 

www.borgwal.nl Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, Daltonbasisschool De Borgwal, wordt 

wekelijks voorzien van nieuwtjes! Wanneer u geen FaceBook heeft kunt u via onze website  

De volgende infobrief komt uit op donderdag 4 februari 2021.  
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WEBSITE 

VOLGENDE INFOBRIEF 


